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 ަވަނ ައަހުރގެ  2015 ގެ ިއާދާރ  ަކުއްނސިލްގެ  ފަުވްއުމލުަކ މާލަެގން 
 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 ތަޢ ރަފު ހ. 

 ފުވައްމުލަކު މ ލެގަން)އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  2007/4މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ   2015 އިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ  ،އެއްގޮތަށް އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮަތށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި  އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި ، ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި،  ،ންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އިމ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހި
ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި 

 ތަކަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްޮކށް، އެކަމަށް ރައުޔެއްދީ،ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދު
އެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އެ  213 ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  ،އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކު
ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓު މި

 ށް ފެންނ ެނހެްނ މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ހުަށހަޅައި، ރައްޔިތުންނަ ޓްރެޜަރީއަށ އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް
www.audit.gov.mv .ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ 

، އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށް 2015ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ މ އްދ ގެ  35ގެ  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނުނ( 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު:  ،މި އޮފީހަށް ހުށަެހޅުމަކީއޮޑިޓް ކުރުމަށް 
ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ފައި  )ހ(

ގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމު ،ނުވުމުން
 މި އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،އެހެންކަމުން

ފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، ިމ އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވި އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލްމި ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް 
 އިދ ރ ގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ގެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް
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 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ށ.
 

ވަނަ  88ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
ސ  ބެލެހެއްޓުމުެގ މ އްދ ގައި ކައުންސިލް އިދ ރ  އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ަބލަހައްޓަންވ ނީ ދަުއލަތުގެ މުދަލ އި ފައި

)ދައުލަތުގެ 3/2006  :ށް ބަޔ ންޮކްށފައި ވުމުން، ޤ ނޫނު ނަންބަރުޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންކަމަ
އިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަ

ރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ޚައް ހިންގުމ އި، މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންތައްތަ
 ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ސިލްވ 
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ޔަގީން ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އި ކައުންސިލްގެ ކުރުމ ކަ
 އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކ އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް

 46ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ )ދައުލަތުެގ މ ިލއް 3/2006 :ޤ ނޫުނ ނަްނބަރު ،އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި ޮއފީހަށް ުހށަހެޅުމަކީ
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ  ފުވައްުމލަކު މ ލެގަންނަ މ އްދ ގެ ދަށުްނ ވަ ރު ވެރިޔ ގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

 ކައުންސިލުން ައހަރަށް އެއަހަރުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ވަނަ  2015އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ނޑައެޅިފަ ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އިވ  ކަންތައްތަކަށް، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއ އި  ރިތަކ އި  ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި )ދައުލަތުގެ މ ލިއް 2006/3 :ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު

މަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ަތއް ލ  2010/7 :ޤ ނޫނު ަނންބަރު ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި
ނުތަކ އި ގަވ އިދުތަަކްށ ނު( އ އި، އަދިެވސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ޤ ނޫހިންގުމުގެ ޤ ނޫ 

އްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ރައުޔެއްދިނުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތަ
 މ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނަުއމެވެ.އެ ކަންކަން ކަ، ދިނުމ އެކު

ޤ ނޫނުތަކ ިއ ނު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، ކުރިން ބަޔ ންކުރެވު ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
ރިހަމަކުރަންޖެޭހ ފުއަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ ބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދުމުެގ ގޮތުން  ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

ކ އި ޚިލ ފަށް އަމަލުކޮށްފަިއ އިޖްރ އ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިެމނެއެވެ. މި އިޖްރ އަތުތަކުގެ ތެޭރގައި އެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިުދތަ
 ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ  2015އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ  މ ލެގަން ފުވައްމުލަކު މިގޮތުން

ނޑައެޅިފައިވ   އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ެތރޭގައިތޯ ދައުލަތުގެ މ ލިއްަޔތުގެ ޤ ނޫނ ިއ، ދައުލަތުެގ  ،އ އި ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
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ގެ  11 ސަފުޙ  3  

 ގުމުގެ ޤ ނޫނު އަދި ކައުންސިލް އިދ ރ ގެމ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން
މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް މަލު ކުރެވިފައިވ  އަމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް 
 ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަެމވެ. ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންަވރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ  

 

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް ރ. 
 

ކޮށްފައިވ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ން 35ގެ  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު:  (1)
މެ މީލ ދީ އަހަރެއް ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި، އެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮން

ނގި ކަންތައްތަކުގެ ދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހި ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އް
ފުވައްމުލަކު ަމވެސް، ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. ނަ

އްތަކުގެ ރިޕޯޓް ގައި ހިނގި ކަންތަވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ިހސ ބުތަކ އި، އިދ ރ  2015ގެ އިދ ރ ކައުންސިލްގެ  މ ލެގަން
ޓަކައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަްށ ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތަްއޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުްއދަތުގައި، އޮޑިޓް ކުރުމަށް

 ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން.
 

ވެސް ފަރ ތަކ  ރުމަްށ އެއްވަނަ މ އްދ ގައި ަދއުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކު 8.22ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގެ  (2)
ވުމަްށފަހުގައި ކަމަށ އި، ހަވ ލުކުރަންވ ނީ އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމ  ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުެމއްގައި ދެފަރ ތުން ސޮއި ކުރު

މަނަންވ  ހި)ފަންސަވީސް ހ ސް( ރުފިޔ އިން ފެށިގެން މަތީގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އެ އެއްބަސްވުމުގައި  -/25,000
ނޑަހަލްފަންނު" އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ފުވައްމުލަކު މ ލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ނުކުތ ތައް  އިން "ބަ

ޅަސް ނުވަހ ސް )އެއްލައްކަ ަފސްދޮ -/169,857ެއކު ކަތް އަމިއްލަ ފަރ ތަކ ސަރަޙައްދު ގެ ވަށ ފ ރު ރޭނުމުގެ މަސައް
ފައިވަނީ އަށްސަތޭކަ ފަންސ ސްހަތެއް( ރުފިޔ އަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެފައިވ  އެއްބަސްވުން ތައްޔ ރުކޮށް

ނޑ ނެގޮތް   8.22 ގަވ އިދުގެ އެއްބަސްވެފައިވ  މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، ޖޫރީމަނ ގެ ގޮތުގައި ފައިސ  ކަ
 އި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ނުހިމަނ ަކން.ވަނަ މ އްދ ގަ

 
 444-EDSS/444/2013/37 (11(IUL)މ ލެގަން ޕްރީސްކޫލް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމ  ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ަންނބަރ:  (3)

ޒިކްރ  ސްކޫލ އި  އިޢުލ ނ އި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑް ކ މިޔ ބުކޮށް އެންމެ މަިތން ޕޮއިންްޓ ލިުބނު  (2013ޑިސެމްބަރ 
ގެ މުއްދަތަށް )ފަސް( އަހަރު 5ގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް  2014ޖަނަވަރީ  12އެކު 

ރީ ސްކޫލް ހިންގުންަވީނ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް، ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިންގުން ސަރުކ ރުގެ ދަށަށް ދިޔުމ އި ގުޅިގެން ޕް
ސް ކަމެއް ލިޔެކިޔުމުން ގެ އިދ ރ އިން މައުލޫމ ތު ދީފައިވ އިރު، މިފަދަ އެއްވެހުއްޓ ލެވިފައި ކަމަށް މ ލެގަން ަކއުންސިލް

ެލޖެއް ހިންގަމުންދ  އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި މިހ ރު ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ދެވުނު ފަރ ތުްނ އިމ ރ ތުގައި ކޮ
ނެސް ކުއްޔަށް ހިފި ށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެކަމަށ އި އެހެންނަމަވެސް ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ކުރެވުނު އެގްރިމެންޓަ

  ފަރ ތުން ކޮލެޖް ހިންގަމުންދިުއން.
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ންމެ މަހެއް ނިމޭ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުން އެކައުންޓް ފޮތުން ކޮ 6.25ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (4)

ން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ބޭންކް ބ ކީ އ އި ތަފ ތު ވެއްޖެނަމަ ރިކޮންސިލިއޭޝަ އެމް.އެމް.އޭ ނުވަތަދުވަހު ދައްކ  ބ ކީ އ އި 
ވ ނެ ކަމަށް ތައްޔ ރުކޮށް ދެ ބ ކީ ތަފ ތުވ ގޮތް ހޯދ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ފޮނުވަން

އުންސިލް އިދ ރ ގެ ކަމ ލެގަން  ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މ ިލއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ މިދެންނެވި މ އްދ އ އި އެއްގޮތަށް
އުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ދައަދި  ( އެކެއް އެކައުންޓްގެ ިރކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަްނޓް ަތއްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުން.1ޚަރަދު )

އަކަށް ފައިސ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭންކް 1.12ގަވ އިދުގެ 
 ކުރުމަށ އި އަދި އެ ށްފިނަމަ އެ ޖަމ ކުރި އޮފީހަކުން އެ ފައިސ ގެ ހިސ ބު ބަލަހައްޓައި އެކައުންޓް/އައިޓަމްބ ކީޖަމ ކޮ

 ރަނގަޅު އެއްޗެއްތޯ މ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތުން އައިޓަމް/އެކައުންޓުބ ކީ އަދި އޮފީހުގެ ހިސ ބުތަކުން ދައްކ  ބ ކީއަކީ
ުފވައްމުލަކު މ ލެގަން  ،ޓެއް ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ކަަމށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސްބެލުމަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޭޓޓްމަން

ަލހައްަޓމުން ގެންގޮސްފައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އ މްދަނީ ެއކައުންޓްގެ ހިސ ބުތައް ބަޔ ންވެިދޔަ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ބަ
 ނުވުން.

 
ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( މ  )ދައުލަތުގެ  3/2006ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ގެ ޮގތުގައި ަބލައިގަންނަ ފައިސ އަކީ ޤ ނޫނު ަނންބަރު:  (5)

ސްޓްރީ އޮފް ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ އެވެ. އަދި މިނި 13ގެ 
ލްތަކުން ( "ކައުންސ2012ިނޮވެމްބަރު  08) 8/2012 :ބެހޭ ސަރކިއުލަރފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އި

  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ބަލައިގަންނަ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )ީމރ ( އަށް ފޮނުވުމ އލިގުޅޭ" ގައި
 ބަލައިގަންަނ ގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނުަތކުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން

ގ ފައި ވީނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް އަން
)އަށްޑިހަ  -/86,332ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވ   2015ރ އިން ފުވައްމުލަކު މ ލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދ 
ވ  ކައުންސިލްގެ ގެ ނިޔަލަށް އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ނުފޮނު 2016އޮގަސްޓް  8ހަހ ސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ދޭއް( ރުފިޔ  

 އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ަބހައްޓ ފައިވުން.
 

ސް ގަވ އިދު ަވނަ މ އްދ ގެ )ށ( އަދި ސިވިލް ސަރވި 38( ގެ 02/2008ނޫން ަނންބަރު: )ޤ ، ވަޒީފ އ އި ބެހޭ ޤ ޫނން (6)
ދުވަހެއްގެ  ވަނަ މ އްދ ގެ )އ( ގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވ  ގޮތުން ޢ ންމުކޮށް މަސައްކަތް ުކރަންޖެހޭ 163ގެ  2014

ނޑައެޅިފައިވ  ، އެ މުވައްޒަފަކަގޮތުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު މުވައްޒަފަކު ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވ ނަމަ ށް ދެޭވނީ ކަ
އި ބަޔ ންކޮށްފަިއ މުސ ރައިން ދުވ ލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔ  އެއްވަރުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސ  ކަމުގަ

އަރީ ހަރު ޖެނުވަނަ އަ 2015މި ގަވ އިދ އި ޚިލ ފަށް ފުވައްމުލަކު މ ލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ، ވީނަމަވެސް
ރުފިޔ  ބަންދު  )އެގ ރަހ ސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިނެއް( -/11,493މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް 
 ދުވަހުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވުން.
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އިވ  ގޮތުގެމަތިން ވަނަ މ އްދ ގަ 124ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ ' (7)
 މެްނަބރުން ހުށަހަޅ ފައި ބަރުންގެ ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަީނގެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންިސލްގެ އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްމެމް

 ނުވުން.
 

ރައްޔިތުންނަށް އި ގަ ވަނަ މ އްދ   110ގެ ' ޤ ނޫނުރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ  (8)
ރެްއގެ ފެބްރުއަރީ އަދި މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަްށޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮށް ހުޅުވ ލެިވފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަ

 ،ހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓ އިވަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުިވ އަޖުލައި މަހު ބައްވ ންޖެހޭނެ ކަަމށ އި އަދި ފެބްރު
 އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަން ވ ނެ ަކމަށ އި ޖުލައި މަހު ކައުންސިލްގެ  ،މ ލީ ރިޕޯޓ އި

މެްއ މު ބައްދަލުވުމަށް ބ އްވ  ޢ އްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަަހޅ  ޚިޔ ލު ހޯދު
 ބ އްވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮްށފައިވީ ަނމަވެސް ބައްދަލުވުންތައް ބައްވ ަފއި ނުވުން.

 
 

 ބ. ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް  ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު 
 

( އަށް 6( އިން )1)ަބރު ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަންގޮްތ )ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި ޑިސެމްބަރު  31ރ ގެ ކައުންސިލްގެ އިދ  ފުވައްމުލަކު މ ލެގަން ،މައިގަ

ން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  ންސިލުއަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައު  2015
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް  ،އެއްގޮތަށް ށް، ބަޖެޓުގަިއ ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  ،ނޫނު( އ އި)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ  2006/3 :ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 ފީހުން ދެކެމެވެ.ކަމަށް މިއޮ ގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށްކައުންސިލް

ނޑުގޮތެއްގައި  ،( އަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަކންތައްތައް ފިޔަވައ8ި( އިްނ )7ބަރު ))ށ( އަދި ަނން  ކައުންސިލުްނ އެމައިގަ
ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން 2010/7 :ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤ ނޫނު ަނންަބރު

 އ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.

 
 ޅ. އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކ އި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 

 ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް  .1
 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުްނ،  35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  3/2006ޤ ނޫނު ނަްނބަރު: 
 ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި، މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ 
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ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް 
 ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ.

މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި  ވަނަ އަހަރުގެ 2015ނަމަވެސް، ފުވައްމުލަކު މ ލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިެގން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފަިއ 

 ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ.

ފުވައްމުލަކު މ ލެގަން ކައުންސިލްގެ  ،ބަބުންކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުމުގެ ސަ
 އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. 2015ޑިސެންބަރު  31އިދ ރ ގެ 

 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

، ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ،ގޮތަށްވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުެގ 

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް 
މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 

(ގެ 2016އޯގަސްޓް  29) D2/CIR/2016/9-13ތައްޔ ރުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝ ދުދީ ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ނަންބަރު: 
 ސަރކިއުލަރ ގައި ވ  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް( އ އި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުން ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުން ދައުލަތުގެ  .2
 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  ގޮތުން، ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް  8.22ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ސްވުމެއްގައި ދެފަރ ތުން ސޮއި ކުރުވުމަށްފަހުގައި ފަރ ތަކ  ހަވ ލުކުރަންވ ނީ އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމ  ބެހޭގޮތުން އެއްބަ

)ފަންސަވީސް ހ ސް( ރުފިޔ އިން ފެށިގެން މަތީގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންވ   -/25,000ކަމަށ އި، 
 ނުކުތ ތައް އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނޑަހަލްފަންނު" ސަރަޙައްދު ގެ ވަށ ނަމަވެސް، ފުވައްމުލަކު މ ލެގަން ކައުންސިލްގެ އި ފ ރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ދ ރ އިން "ބަ
)އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހ ސް އަށްސަތޭކަ ފަންސ ސްހަތެއް( ރުފިޔ އަށް މަސައްކަތް  -/169,857އެކު އަމިއްލަ ފަރ ތަކ 

ކުރުމަށް ވެފައިވ  އެއްބަސްވުން ތައްޔ ރުކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވެފައިވ  މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، ޖޫރީމަނ ގެ 
ނޑ ނެގޮތް ގަވ އިދުގެ  އި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ނުހިަމނ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. ވަނަ މ އްދ ގަ 8.22ގޮތުގައި ފައިސ  ކަ

މިކަމުގެ ސަބަބުން ިމ މަސައްކަތް މުއްދަތަށް ނިންމ ފައި ނުިވނަަމވެސް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ަގވ އިދުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  
 ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ދުވަސްކަމުގައި  28 އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަކީ އެއްބަްސވުމުގައި ސޮއިކުރ  ދުވަހުން ފެށިގެން މި
މަސައްކަތް ހިންގަމުން ދިޔައިރު ވިއްސ ރަވުމ އި މިނޫނަސް އެކި ސަބަބުތަކ ހުރެ ނިްނމޭގޮތް ނުވުމުން، ިއތުރަްށ  ،ވީނަމަވެސް
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ވަނަ ކުއްލި  01ވަނަ އަހަރުގެ  2015މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  20
ދުވަސް  8ބައްދަލުވުމުން ިނންމ ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ފަހުން ދެވުނު މުއްަދތަށް މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވ  ަކމ އި އިތުރަށް 

ނޑަހަލްފަންނު" ގައި ވަށ ފ ުރ ރ ނައި ފެންވަޅު   ބެހެއްޓުމަށް ަޓކައި ގޮސްފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ."ބަ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

)ފަންސަވީސް ހ ސް( ރުފިޔ އިން  -/25,000ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން  8.22ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
މަތީގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، ދެފަރ ތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި، މަސައްކަތް ނިންމަންޖެޭހ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް 

ނޑ ނެ ގޮތް ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ނުނިމެއްޖެނަމަ، ޖޫރިމަނ  ގެ ގޮުތގައި ފައިސ  ކަ

 

ރެވިފައިވ  އިމ ރ ތުގެ ކަންތައް ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓ ފައި ނެތުމ އި ލިބިންޖެހޭ ފައިސ  ޕްރީ ސްކޫލު ހިންގުމަށް ދޫކު  .3
 ހޯދުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅ ފައިވ ކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތުން 

 
 444-EDSS/444/2013/37 (11(IUL)މ ލެގަން ޕްރީސްކޫލް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމ  ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ނަންބަރ: 

އިޢުލ ނ އި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑް ކ މިޔ ބުކޮށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ިލުބނު ޒިކްރ  ސްކޫލ އި އެކު ( 2013ޑިސެމްބަރ 
)ފަސް( އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އިމ ރ ްތ  5ގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް  2014ޖަނަވަރީ  12

ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިންގުން ސަރުކާރުގެ ދަށަށް ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުންވަނީ ، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް
ހުއްޓާލެވިފައި ކަމަށް ާމލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، މިފަދަ އެްއވެސް ކަމެއް ލިޔެކިޔުމުން 

ކުއްޔަށް ެދވުނު ފަރ ތުން އިމ ރ ތުގައި ކޮލެެޖއް ހިންގަމުންދ  ކަަމށ އި  . އަދި މިހ ރު ްޕރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށްއެނގޭކަށް ނެތެވެ
އެހެންނަމަވެސް ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ކުރެވުނު އެގްރިމެންޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރ ތުން ކޮލެޖް 

 ފިޔަވައި ތަޢުލީމ އި ގުުޅން ނެްތ އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގަމުންދ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުެނވެ. ނަމަވެސް، ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބޭނުން
ނުކުރެވޭނެ ކަމަށ އި އަދި ޕްރީ ސްކޫލް ރީބްރޭންޑް ކުރެވޭނީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އަށް ލިޔެކިޔުމުން އަންގަވައި ހުއްދަ ލިބުމުްނ 

ރިން މިގޮތަްށ އަމަލު ކޮށްފައިނުވ ކަްނ ކަމަށް އެގްރީމެންޓްގައި ބަޔ ންކޮްށފައި ވީނަމަވެސް، ކޮލެޖެއް ހިްނގަން ފެއްޓެވުމުގެ ކު
 ފ ހަގަ ކުރަމެވެ.

 ޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް އި 

ނޑައަޅ ފައިވ  ކަންތައްތައް އެގްރީމެންޓްގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން ލިޔެކިޔުމުން  އެގްރީމެންޓްގައި ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރަން ކަ
 ދަންނަވަމެވެ.އްވުމަށް ސަމ ލުކަން ދެއްވުމަށް ހައްލު ކުރެ
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 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ފޯން:  ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލާ( 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 

ގެ  11 ސަފުޙ  8  

އަދި އ މްދަނީ އެކައުންޓްތަކުގެ ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ގަވ އިދ އި  1ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގައި ބޭނުން ކުރ  ޚަރަދު  .4
 އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުން 

 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުން އެކައުންޓް ފޮތުން ކޮންމެ މަހެއް ނިމޭ  6.25)ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ބޭންކް ބ ކީ އ އި ތަފ ތު ވެއްޖެނަމަ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔ ރުކޮްށ  އެމް.އެމް.އޭ ނުވަތަދުވަހު ދައްކ  ބ ކީ އ އި 
 ހޯދ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ފޮނުވަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ދެ ބ ކީ ތަފ ތުވ ގޮތް

( އެކެއް 1ނަމަވެސް، މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ މިދެންނެވި މ އްދ އ އި ޚިލ ފަށް މ ލެގަން ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ޚަރަދު )
ރިކޮންސިލިއޭޝަން  ،ރުކޮށްފައި ުނވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުންއެކައުންޓްގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔ 

ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔ ރު ކޮށްފައި ނެތުމުން އެކައުންަޓށް ޖަމ ކުރެވޭ ފައިސ ގެ ތަފުޞީލް ކައުންސިްލގެ ހިސ ބުތަކުން އެނގެްނ 
  ފ ހަގަ ކުރަމެވެ.ނެތުމ އި، ހިސ ބުތަކުގައި އޮޅުމެްއ ހުރި ނަމަވެސް ފ ހަގަ ނުކުރެވޭނެކަން 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ ެއހެްނ  1.12)ށ( ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ބޭންކްއަކަށް ފައިސ  ޖަމ ކޮށްފިނަމަ އެ ޖަމ ކުރި އޮފީހަކުން އެ ފައިސ ގެ ހިސ ބު ބަލަހައްޓައި އެކައުންޓް/އައިޓަމްބ ކީ ކުރުމަށ އި 
އަދި އެ މ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތުން އައިޓަމް/އެކައުންޓުބ ކީ އަިދ އޮފީހުގެ ހިސ ބުތަކުން ދައްކ  ބ ކީއަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްތޯ 

ފުވައްމުލަކު މ ލެގަން  ،ބެލުމަށް ރިކޮންސިލިއޭަޝން ްސޓޭޓްމަންޓެްއ ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަަމވެސް
އިދ ރ ގެ އ މްދަނީ އެކައުންޓްގެ ހިސ ބުތަްއ ބަޔ ންވެދިޔަ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ބަލަހަްއޓަމުްނ ކައުންސިލްގެ 

ގެންގޮސްފައިނުވެއެވެ. މީގެއިތުރުން އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސ ގެ ވަކިވަކި އައިޓަމްތަކުގެ ތަފުީޞލް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުމުެގ 
 -/181,074ގަން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އެކައުންޓް ބަކީން ދައްކ  ގެ ނިޔަލަށް މ ލެ 2015ޑިސެމްބަރު  31ސަބަބުން 

)އެއްލައްކަ އައްޑިހަ އެއްހ ސް ހައްދިހަ ހަތަރެއް( ރުފިޔ އަކީ ކޮންކޮން ޚިދުމަތްތަކަށް ލިބިފަިއވ  ފައިސ އެއްކަން ޔަޤީން 
ގެ )ހ( އަދި  1.12ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގެ އެހެންކަމުން އ މްަދނީ އެކައުންޓްގެ ރިކޮސިލިއޭޝަްނ ދައުލަތުގެ މ  ނުކުރެވެއެވެ.

  )ށ( ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ރަނަގޅަށް ޗެކުކުރަމުން ގެންދ  ކަމ މެދު ސުވ ލު އުފެދެއެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުެގ ަމތިން  1.12ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ )ހ( 
އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭންްކއަކަށް ފައިސ  ޖަމ ކޮށްފިނަމަ އެ ފައިސ  ޖަމ ކުރި އޮފީހަކުން އެ ފައިސ ގެ ހިސ ބު ބަލަހައްޓައި 

މް ބ ީކ އަދި އައިޓަމް ބ ކީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. އަދި އެ ގަވ އިދުގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އައިޓަ އެކައުންޓް
އ އި އެކައުންޓް ބ ކީ އަދި އޮފީހުގެ ހިސ ބުތަކުން ދައްކ  ބ ކީއަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްތޯ ބެލުމަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންްޓ 

 އެއް ތައްޔ ރު ކުރުމަށް ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 ކޮންމެ މަހެއް ނިމޭ ދުވަހު ދައްކ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި އެކައުންޓް ފޮތުން 6.25ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ )ށ( 
ބ ކީ އ އި އެމް.އެމް.އޭ ނުވަތަ ބޭންކް ބ ކީ ތަފ ތު ވެއްެޖނަމަ، ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެްނޓް އެއް ތައްޔ ރުކޮށްގެްނ 

މަ، ަތފ ތުވ  ތަފ ތުވ ގޮތް ހޯދުމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއިވ ތީ، ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޭޓޓްމެންޓް ތައްޔ ރު ކުރުމުން ބ ކީ ދިމ ނުވެއްޖެނަ
 ސަބަބު ހޯދައި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސ  ތަކުގެ ފައިސ  އެފަރ ތްތަކަށް ރައްދުނުކޮށް ބަހައްޓ ފައި ހުރުން  .5
 

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  3/2006ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު: 
ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަބްިލކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަްނޖެހޭ ފައިސ އެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  13

އިސ  ( "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފ2012ަނޮވެމްބަރު  08) 8/2012 :ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ
ގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ  މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އލިގުޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނުތަުކގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ދައުލަތުގެ 
 ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް އަންގ ފައިވެއެެވ.ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވ  ދައުލަތުެގ  2015ނަމަވެސް، ފުވައްމުލަކު މ ލެގަްނ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
ބަހައްޓ ފައިވ ަކްނ މުއައްސަސ ތަކުގެ ފައިސ  އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ރައްދުނުކޮށް އެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގައި 

 ،ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަުބން ދައުލަތުގެ އެހެން މުއްއްަސސ ތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ނުލިބި
ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް  2015ޑިސެންބަރ  31މިގޮތުން  އެ ފައިސ އިން ދައުލަތަށް މަންފ އެއް ނުލިބި ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ.

އޮގަސްޓް  8)އަށްޑިހަ ހަހ ސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ދޭއް( ރުފިޔ   -/86,332އެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގައިވ   އިގެންބަލަ
ގެ ނިޔަލަށް އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ނުފޮނުވ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓ ފައިވ އިރު،  2016

 2015ޑިސެމްބަރު  31ކި އައިޓަމްތަކުގެ ތަފުޞީލް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުމުގެ ސަބަުބްނ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސ ގެ ވަކިވަ
)އަށްޑިަހ ހަހ ސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ޭދއް( ރުފިޔ އަކީ ކޮންކޮން  -/86,332ގެ ނިޔަލަށް ޭބންކް ސްޓޭޓްމަްނުޓން ދައްކ  

މުއައްސަސ އަކަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ  އެއްކަން ވަީނ ކަމަކުން ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  އެއް ކަމ އި މި ފައިސ  އަކީ ޮކން 

 ދަނެގަނެވޭނެ ގޮތް ނުެވފައެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ(  3/2006)ހ( ދައުލަތުގެ އ މްަދނީ ގެ ގޮުތގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކީ ޤ ނޫނު ނަްނބަރު: 
ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންަޓށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ  ކަމުގައިވ ތީ، ކުރިއަށް އޮތްތ ގައި އެކިއެކި  13ގެ 

ސް މަނިޓަރީ އޮފީސްތަކުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަްނނަ އ މްދަނީ ފަިއސ  މޯލްޑިވް
 އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭްނކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

( 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012 :)ށ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ
ންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންަނ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އި

ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ގޮތުގެ ަމތީން އެ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫުނ ތަކުގެ ދަުށްނ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
 ޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ބަލައިގަންނަ ދައުަލތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުން

  

mailto:info@audit.gov.mv


info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ފޯން:  ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލާ( 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )

ގެ  11 ސަފުޙ  10

ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ބަންދު ދުވަހުގެ އެލަވަންސް ދީފައިވުމ އި މުސ ރަ ފައިސ  އިތުރަށް ދީފައިވުން  .6

)އެގ ރަހ ސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިނެއް( -/11,493 ވަނަ އަހަރު ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް މުސ ރައިގެ ގޮތުގައި  2015
 ރުފިޔ  އިތުރަށް ދެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ފ ހަގަ ކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ރވިސް ގަވ އިދު ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( އަދި ިސވިލް ސަ 38( ގެ 02/2008ނަންބަރު: ) ޤ ޫނން، )ހ( ވަޒީފ އ އި ބެހޭ ޤ ނޫން
ވަނަ މ އްދ ގެ )އ( ގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވ  ގޮތުން ޢ ންމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި  163ގެ  2014

ނޑައެޅިފައިވ  މުސ ރައިން  ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު މުވައްޒަފަކު ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވ ނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭނީ ކަ
މި ގަވ އިދ އި ޚިލ ފަށް ފުވައްމުލަކު ، ށްޖެހޭ މިންވަރުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔ  އެއްވަރުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސ އެވެ. ނަމަވެސްދުވ ލަކަ

ވަނަ އަހަރު ޖެނުައރީ މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2015މ ލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
ތޭކަ ނުވަދިހަ ތިނެްއ( ރުފިޔ  ބަންދު ދުވަހުގެ ެއލަވަންސްގެ ގޮުތގައި ދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން )އެގ ރަހ ސް ހަތަުރސަ -/11,493

 163ގެ  2014ބަންދު ދުވަހުގެ އެލަވަންސް ދީފައިވ  މުވައްޒަފުންނަކީ ހަވ ލ ދެވެނު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވ އިދު 
އ ންމުޮކށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެޭހ  ،އި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަ މ އްދ ގަ 38ވަނަ މ އްދ  އަދި ވަޒީފ އ އި ެބހޭ ޤ ނޫނުގެ 

 ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރ  މުވައްޒަފުން ނޫންކަން ފ ހަގަ ުކރެވުނެވެ.

އަދި މުވައްޒަފުންގެ ، މީގެއިތުރުން ޙ ޒިރީގައި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ނިކުމެފައި ހުންނަ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސް ހުންނަކަމ އި
ނޑައެޅޭ ވަކި މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަންެޖހޭ އެއްޗެއްކަމުން، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަްށ  އިތުރުގަޑީގެ ޙ ޒިރީ އަކީ ކަ

ތުގައި ޙ ޒިރީއަށް ބަދަލުގެނައުން ފަދަ ކަންތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ފައިސ  އޭގެ ނަހަމަ ގޮ
ހޯދުމަށް ހުޅުވ ލެވޭ ދޮރެއްކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރު ގަޑީގެ ޙ ޒިރީގައި ޓިޕެކްސް ޖަހ  

ނޑުމަށްފަހު ބަދަލު ގެނެސްފަިއވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކެ

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވ އިދު  38( ގެ 02/2008)ހ( ވަޒީފ އ އި ެބހޭ ޤ ޫނނު، ޤ ނޫނު ނަްނބަރު: )
ވަނަ މ އްދ ގެ )އ( ގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތީން ޢ ންމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއްގެ  163ގެ  2014

ޒަފަކު ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވ ނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސ ރައިން ދުވ ލަކަށްޖެޭހ ގޮތުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަުކ މުވައް
 މިންވަރުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔ  އެއްވަރުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސ  ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވ ތީ ދެއްވަން ގަވ އިދުގައި 

ަބންދު ދަވަސްތަުކގައި އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަްތ ކުރައްވ  މުވައްޒަފުންނަްށ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ، މި ގޮަތށް ޫނން ގޮތްގޮަތށް
 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވ  ވަގުތަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސ  ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ނުވުން  ހުށަހަޅ ފައި  އިދ ރ އަށް  ކައުންސިލްގެ  ލިޔުމަކުން  މަޢުލޫމ ތު  އ މްދަނީގެ  ވިޔަފ ރިއ އި  މެމްބަރުންގެ  ކައުންސިލް  .7

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ  124ގެ  'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު'
މެންބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އެކު އެ މެމްބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އޭނ ގެ އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ލިބޭ 
ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، 
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